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Ceník poskytovaných služeb Chráněného bydlení 

 

1. Ubytování: 

 2 lůžkový pokoj: 4 650 Kč/měsíc 

 1 lůžkový pokoj: 5 300 Kč/měsíc 

 

 Byt 1+1: 5 400 Kč/ měsíc (na ulici Garážní 727/22, Moravská Ostrava ve 2NP nebo 3NP domu) 

 

2. Podpora při zajištění stravy 

Podpora s přípravou stravy v nácvikové kuchyni (kurz vaření, kurz pečení)    30,- Kč za úkon 

 

Podpora při individuální přípravě stravy      10,- Kč za úkon 

 

Úkon zahrnuje podporu při přípravě každé jednotlivé stravy (snídaně, oběd nebo večeře). Podpora či 

pomoc je poskytována v rozsahu, jaký uživatel potřebuje. Zpravidla jde o následující úkony: projednání 

postupu při přípravě stravy nebo přímý dohled při přípravě stravy nebo koordinace přípravy stravy nebo 

přímá pomoc s přípravou stravy s uživatelem, případně samostatné provádění úkonů (např. obzvláště 

složitých, v době nemoci uživatele) pracovníkem bez uživatele. 

 

3. Úkony péče 

Pomoc při zajištění chodu domácnosti:      130,- Kč/hod. 

a)   Pomoc při běžném úklidu a údržbě domácnosti.        

      

b)   Pomoc při údržbě domácích spotřebičů.                 

   

c) Podpora v hospodaření s penězi včetně pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami.  

 

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti     130,- Kč/hod.  

a) Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím. 

                                                            

b) Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností.     

                                                                         

c) Zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání. 

  

d) Podpora v oblasti partnerských vztahů.      

             

e) Podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu. 

 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím    130,- Kč/hod. 

a) Doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity, na orgány 

veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět.  

                                               

b) Podporu a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů. 

                                                           

c) Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách 

podporujících sociální začleňování osob.   
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Sociálně terapeutické činnosti        130,- Kč/hod. 

a) Socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních 

schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob. 

                                               

 

Pomoc při uplatňování práv oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí    130,- Kč/hod. 

a) Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů. 

  

b) Pomoc při vyřizování běžných záležitostí   

  

 

Pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu  130,- Kč/hod. 

a) pomoc při úkonech osobní hygieny 

            

b) pomoc při základní péči o vlasy a nehty 

     

c) pomoc při použití WC.                                

 

Úhrada je stanovena dle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění výše uvedených úkonů. 

Zaokrouhluje se vždy matematicky nahoru stejně jako konečná částka úhrady za úkony péče. 

 

Poskytovatel předloží vyúčtování skutečně odebraných služeb uživateli vždy do 10. dne následujícího měsíce 

po měsíci, kdy poskytl podporu či pomoc k zajištění úkonu. 

 

V případě, že uživatel je příjemcem příspěvku na péči v 1. stupni, zavazuje se poskytovatel účtovat za 

poskytnuté úkony péče měsíčně maximálně do 1 000 Kč. Poskytované úkony péče přesahující tuto částku 

nebudou klientovi účtovány. U uživatelů, kteří mají přiznaný příspěvek na péči ve 2. stupni a vyšším se 

úkony péče účtují vždy maximálně do výše přiznaného příspěvku na péči. 

 

V případě, že uživatel není příjemcem příspěvku na péči, zavazuje se poskytovatel účtovat za poskytované 

úkony péče měsíčně maximálně do výše 880 Kč. Poskytované úkony péče přesahující tuto částku nebudou 

klientovi účtovány. 

 

 Pokud budou úkony poskytovány skupinově (2 a více uživatelů), bude úhrada činit pro jednoho uživatele 

130 Kč za hodinu vyděleno počtem uživatelů, kteří se zúčastní úkonu.  

 

4.   Fakultativní služby 

 

a) Připojení k internetu na bytech uživatelů (wifi):  50 Kč / 1 měsíc (na ulici Holvekova 651/28, 

Ostrava – Kunčičky) 

b) Tisk a kopírování    Černobílé  1 Kč/A4 

Barevné  2 Kč/A4 

c) Telefonování v kanceláři (pevná linka, mobil)  2 Kč/min.    

 

 

 

Ceník nabývá platnosti a účinnosti dne 1. 1. 2022 


